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Nieuwe collega’s  

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief stellen in deze editie een aantal nieuwe collega’s zich aan u voor. 

 

 An Theunissen, intern begeleider. 

 
Beste ouders, 

 

Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan en ik wil me dan ook graag even voorstellen. Mijn naam is An Theunissen en ik ben 25 jaar. Ik woon 

in Utrecht, maar kom oorspronkelijk uit Zeeland. Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden, het liefst onder het genot van een hapje en 

een drankje. Daarnaast vind ik het leuk om wat van de wereld te zien. Zowel het maken van stedentripjes als langere vakanties, vind ik erg leuk. 

Ook ga ik graag op wintersport. In 2016 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn opleiding heb ik veel 

in het (speciaal voortgezet) onderwijs stage gelopen. Na mijn afstuderen heb ik als orthopedagoog gewerkt op een school voor speciaal 

onderwijs (SO cluster 4) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op OBS Holendrecht ga ik mij, samen met mijn collega’s, er voor 

inzetten dat alle leerlingen goed onderwijs en de begeleiding/zorg krijgen die zij nodig hebben en verdienen! 

 John Jacobs, leerkracht Nieuwkomersgroep middenbouw.  

Mijn naam is meester John, ik ben 32 jaar en woonachtig in Amsterdam. Ik geef les aan de kinderen van de nieuwkomers middenbouw. Na het 

behalen van mijn Lerarenopleiding Basisonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam ben ik als docent NT2 aan de slag gegaan. Ik heb met veel 

plezier de Nederlandse taal bijgebracht aan volwassenen met een andere moedertaal, maar ik ben erg blij om dit nu voor de kinderen te 

kunnen doen. Het is dan ook even wennen dat iedereen mij als ‘meester’ aanspreekt in plaats van ‘docent’.  

Tot slot nog iets over mijn kostbare vrije tijd. In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn vrienden op stap, probeer ik minimaal één keer in de week 

de sportschool te bezoeken en ga ik regelmatig naar het theater. Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe schooljaar op OBS Holendrecht en zal 

u ongetwijfeld de komende tijd ergens zien! Laten wij elkaar dan de hand schudden. 

 Astrid Timmer, leerkracht groep 1-2 b 

Mijn naam is Astrid Timmer en ik ben 30 jaar oud. In 2011 ben ik in het onderwijs begonnen. Ik houd heel erg van reizen en ik heb het 

onderwijs voor vijftien maanden verlaten om naar Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië te gaan. Na een mooie wereldreis 

wilde ik weer in het onderwijs verder gaan. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te schaatsen, ga ik graag naar het theater en reis ik natuurlijk als 

het kan. Ik heb er veel zin in en ik ga er een leuke tijd van maken met collega’s, ouders en kinderen. 

 Mirjam Cairo-Pinas, onderwijsassistent bovenbouw.  

Beste ouders, 

Ik ben Mirjam Cairo-Pinas. Sinds kort ben ik werkzaam op de Holendrechtschool. Hier ondersteun ik mijn collega’s in groep 8. Ik werk graag in 

de bovenbouw omdat deze doelgroep mij erg aanspreekt, maar ik ben ook in de middenbouw erg op mijn plaats.  In deze korte tijd beleef ik al 

heel veel plezier in mijn werk hier op school. Ik vind het dan ook fijn mijn bijdrage te leveren in de veranderingen en het bouwen aan o.a. de 

educatie op de Holendrechtschool. 

Wij zijn heel erg blij met onze nieuwe collega’s en we wensen ze een fijne tijd toe op onze school. 



 

 

Rapportgesprekken 

Deze week zijn er op school rapportgesprekken. U heeft voor dit gesprek een uitnodiging ontvangen van de leerkracht. Wanneer 

u meerdere kinderen op school heeft, hebben we geprobeerd de verschillende gesprekken op elkaar aan te laten sluiten.   

Tijdens dit gesprek ontvangt u het rapport en gaat u in gesprek met de leerkracht over de vorderingen en ontwikkeling van uw 

kind. Wij hopen, ook in de tweede periode van dit schooljaar, op goede gesprekken en een goede samenwerking tussen ouders 

en school.  

Jump-in: de volgende stap 

Zoals u weet is obs Holendrecht een Jump-in school. Dat betekent dat we het erg belangrijk vinden dat kinderen genoeg 

bewegen en gezond eten en drinken. Tijdens het tussendoortje en voor het drinken hebben we sinds vorig jaar afspraken staan, 

dit gaat heel goed! Daarom gaan we nu ook rondom het eten tijdens de lunch gezonde afspraken maken.  

Om aan de afspraken te wennen gaan we hier tot de krokusvakantie mee oefenen.  

 

Na de krokusvakantie gaan de afspraken in. Wij rekenen op uw medewerking! 

 

Onze afspraken: 

 

Eten tijdens de lunch 

 Geef uw kind bruin brood mee (liefst volkoren)  wat niet te dik is belegd. 

 Wissel het broodbeleg af. 

 

Een stuk groente of fruit kan een gezonde en lekkere toevoeging aan de lunch zijn. 

 

Tip: voor de kinderen die op vrijdag schoolzwemmen en de kinderen die meedoen met de naschoolse activiteiten. 

Geeft u uw kind een extra bruine boterham mee. 

  
 

Om de kinderen het belang van gezonde voeding te leren zijn er deze week gastlessen, verzorgd door medewerkers van de 

gemeente, over gezondheid.  

Interactieve theatervoorstelling voor alle ouders 

Voor alle ouders is er op maandag 12 maart van 8.45 uur tot 9.45 uur een interactieve theatervoorstelling op onze school. U 

leert op een leuke wijze uw kind(eren) een gezond voedings- en beweegpatroon aan te leren. Komt allen! 

Schoolreisje en ouderbijdrage en de mogelijkheden van de stadspas 

Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage, waar wij ook het schoolreisje van betalen, betaald, waarvoor dank! Helaas nog 

niet iedereen en wij vragen iedereen dit in orde te maken?   

Heeft uw kind een Stadspas? U kunt hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. Ouders kunnen zich melden bij de 

budgetcoach, Raoul Jagesser, die een wekelijks inloopspreekuur draait. Hij scant de passen, waarna de gemeente zorgt dat het 

bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school wordt gestort. 

Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met Raoul. Hij is te bereiken op telefoon nummer 06-

386 773 38 en via de e-mail op budgetadvies@madizo.nl. Uiteraard kunt u ook bij hem terecht met andere vragen over 

financiële- en stadspasregelingen.  

Wanneer uw kind geen stadspas heeft kunt u het bedrag van €55,- overmaken op rekening: NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. 

stichting Sirius i.n.z. Obs Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage” en de naam en groep van uw kind(-eren). 

Regelingen gemeente zie website 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind naar de voorschool gaat. De gemeente Amsterdam ook. Zij bieden daarom de 

scholierenvergoeding nu ook voor uw peuter aan! Per jaar kunt u, onder bepaalde voorwaarden, €250,- ontvangen voor elk kind 

dat op de voorschool zit. Klik op onderstaande link voor meer informatie.  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding 

De voorwaarden zijn:  

 Uw kind gaat naar een voorschool die erkend is door de gemeente Amsterdam. Nino Coloso is zo’n voorschool.  

 Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding


 

 Uw kind staat bij u ingeschreven in Amsterdam 

 Voor de ouder/verzorgende 

 U hebt een laag inkomen en weinig vermogen. 

 U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind 

Aanvragen kan tot 31-5-2018. 

Misschien hebt u ook nog recht op andere regelingen. Kijk voor meer informatie op  

https://www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente Amsterdam op 020 252 6000. 

Wilt u hulp bij het invullen? U kunt iedere dinsdagochtend terecht bij onze maatschappelijk dienstverlener, Raoul. Ook kunt u 

naar een financieel spreekuur gaan. Daar kunnen ze u helpen bij uw aanvraag. Of samen met u de aanvraag online doen. Kijk voor 

een adres bij u in de buurt op bovenstaande website of bel ons op 020 252 6000. 

Blok 2 brede school, een groot succes! 

Blok 2 van de brede school is een groot succes. Er zijn deze keer meer activiteiten. Speciaal voor de kinderen van onze school is 

er een uitbreiding van het aanbod op de woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen kunnen o.a. schaken, koken en het één en 

ander leren over robotica en programmeren. Wij zijn blij te dat veel kinderen gebruik maken van de brede school en hopen 

aankomend blok op een gelijke, dan wel nog hogere opkomst!  

 

Zo krijgen onze kinderen nog meer kansen hun talenten te ontwikkelen!  

Stakingsacties primair onderwijs  

Woensdag 14 maart is er een staking gepland voor de medewerkers uit het primair onderwijs uit de provincie Noord Holland, 

Utrecht en Flevoland. Waarschijnlijk doen de leraren op onze school, zoals de meeste leraren in het basisonderwijs, mee aan de 

staking. Op dit moment peilt de directie de stakingsbereidheid onder alle medewerkers. 

De kans dat de school gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen) is aanwezig. Houd u hier rekening mee. 

In een aparte brief, die wij u als bijlage meesturen, informeren wij u over de zorgen die wij hebben. De toekomst van het 

onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren! 

  

Wij vragen om uw begrip en steun. 

Meester- en juffendag 

In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat op woensdag 14 maart de meester- en juffendag gepland is. Op deze dag vieren alle 

juffen en meesters hun verjaardag samen met de kinderen. Wie jarig is trakteert, wij trakteren de kinderen op een feestelijke dag 

vol met spel en andere leuke dingen.  

De planning van deze feestelijke dag valt samen met de stakingsacties in het primair onderwijs. Wanneer wij als school meedoen 

aan deze acties, zullen wij u op zoek gaan naar een andere dag om meester- en juffendag te vieren. Vanzelfsprekend zullen wij u 

hier dan over informeren. 

 

 

 

Voorjaarsvakantie en studiedagen 

Zaterdag 24 februari tot zondag 4 maart is het voorjaarsvakantie, dan is de school gesloten. Maandag 5 maart en dinsdag 6 maart 

hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij.  

 

Woensdag 7 maart verwachten wij de kinderen weer op school. 

 

De vrijdag voorafgaand aan de vakantie, vrijdag 23 februari, hebben de kinderen een halve dag les en zijn ze om 12.30 uur vrij.   

Aanmelden? 

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Iedere donderdag om 9 uur bent 

u welkom bij de informatiebijeenkomsten. Komt een ander moment u beter uit? Neem dan contact op: loop binnen voor een 

afspraak, mail naar info@obsholendrecht.nl of bel: 020-4531549.  

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

 

Team obs Holendrecht 

https://www.amsterdam.nl/pakjekans
mailto:info@obsholendrecht.nl
http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-112979/pagina/kennismaken.html

